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2020: Een jaar van jongleren 

Eva Yerbabuena     foto: B.N. Erregiro 
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                                                                                              Eva Yerbabuena in Cuentos de Azúcar  foto: Oscar Romero                                               

 
 
Introductie 
 
De Flamenco Biënnale Nederland [hierna FBN] heeft zich na zeven edities gevestigd als internationaal 
toonaangevend en onderscheidend muziek- en dansfestival, met als kloppend hart een van Europa’s 
oudste kunstvormen: de flamenco. Door een eigenzinnige en gedurfde programmering van de top en 
voorhoede van artiesten uit Spanje, Nederland en steeds meer andere muzikale culturen heeft het 
festival nationaal en internationaal een naam opgebouwd als pionierend en prestigieus 
kunstenfestival van hoge artistieke waarde. Iedere twee jaar toont het festival ‘the state of the art’ in 
flamenco én daar voorbij. Met haar creaties en (co)producties is zij een voorloper, die de kunstvorm 
toont in dialoog en wisselwerking met andere (eigentijdse) muziek- en dansvormen. FBN is daarmee 
een unieke flamencovrijplaats in de wereld geworden, waar de kunst onderzocht, opgerekt en 
binnenstebuiten gekeerd wordt.  
 
De Flamenco Biënnale stapt met veel ambitie en plezier dwars door de grenzen van het genre. Het 
festival geldt internationaal als leidend podium voor de flamencokunsten. We presenteren de 
flamenco als een prachtige hybride, een eigentijdse smeltkroes – zoals ze ooit is ontstaan - een 
kunstvorm die met beide benen in deze tijd staat.  
 
MISSIE  

FBN presenteert de flamenco als hedendaagse kunstvorm en als vitale volkskunst van betekenis aan 
een zo groot en divers mogelijk publiek. Met visionaire makers van nu toont FBN hoe een van 
oorsprong uiterst lokale dans- en muziektraditie tijd en plaats kan ontstijgen in moderne, spannende 
theatrale en muzikale vormen, en vanuit eigentijdse platforms een zo breed mogelijk publiek kan 
bereiken, beroeren en ontroeren. 
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HOOFDDOELSTELLING  
 
FBN biedt een genre- en discipline-overstijgend avontuurlijk festivalprogramma van hoogwaardige 
artistieke kwaliteit waarbij diversiteit en multidisciplinariteit voorop staan, met makers die dwars door 
de grenzen van het genre stappen. Met de wens om een ‘Holland Festival van de flamenco’ te 
verwezenlijken, een festival met een eigen(gereid) gezicht, dat het Nederlandse festivalpalet en het 
cultuurlandschap duurzaam verrijkt.  
       
PLAATS IN HET VELD 

In het internationale flamencoveld en het nationale podiumkunstenveld is FBN door haar innovatieve 
artistieke profiel, haar eigen originele producties en de thematische bundeling van de diverse context- 
en hoofdprogrammaonderdelen duidelijk onderscheidend. Sinds onze verschijning in 2006 inspireren 
we buitenlandse én Spaanse festivals tot een vernieuwende programmering, ‘beyond flamenco’.  
Als organisator, promotor en (co)producent bindt FBN een breed palet van hoogstaande culturele en 
maatschappelijke partijen aan elkaar, op lokaal, landelijk en internationaal niveau. In de tien 
Nederlandse steden waar we actief zijn, positioneren we ons in de ketens van talentontwikkeling, 
participatie, productie en presentatie.  
 
FBN knoopt intensieve samenwerkingsverbanden aan met makers, ensembles en festivals in binnen- 
en buitenland. Daarbij is de artistieke kwaliteit leidend. Met Amsterdam als standplaats is ons lokale 
netwerk (en het potentieel aan nieuwe partners) groot. 
Voor de uitvoering van zijn activiteiten werkt FBN landelijk samen met ca. dertig zalen waar het festival 
wordt gepresenteerd. Door onze betrokkenheid in de hele keten, van amateur- tot opleidings- tot 
presentatie-instelling, versterkt FBN actief de lokale en regionale culturele infrastructuur. In onze 
standplaats is dat het meest zichtbaar in de overige festivalsteden bouwen we die rol uit. FBN verrijkt 
het profiel van de theaters in Nederland met programma’s en premières die er zonder haar niet 
zouden staan en een meerwaarde krijgen door de rijke contextprogrammering. Daarnaast profiteren 
de regionale theaters van onze stevige landelijke pr en financiële (package) deals voor binnen het 
festival rondreizende voorstellingen. 
 
Een belangrijk aanknopingspunt voor het contact met de lokale omgeving vormt het fijnmazig netwerk 
van flamencoverenigingen en -scholen. Alleen al in Amsterdam werken we samen met twintig 
organisaties op het gebied van participatie, communicatie en marketing.  
 
In 2019 is FBN gestart met projecten toegespitst op mensen met een beperking. Ons netwerk van 
zorgorganisaties, belangenorganisaties en culturele partners op dit vlak breidt zich langzaam maar 
zeker uit; deze ontwikkeling willen we niet overhaasten. De programmering waarin de inclusie-
projecten resulteren bieden we steeds breder aan.    
 
BIJDRAGE AAN DE PLURIFORMITEIT  
 
FBN is het enige instituut in Nederland dat zich op deze schaal en dit niveau toelegt op het presenteren 
van dit kunstgenre. Vanuit ‘de flamenco als smeltkroes’ via onverwachte dwarsverbanden leggen we 
vermoede en onvermoede verbindingen met de podiumkunsten in het algemeen. FBN programmeert 
makers en producties die niet elders in Nederland te zien zijn en ontwikkelt zelf originele creaties door 
vanuit een uniek vogelvluchtperspectief artiesten en ensembles - vanuit verschillende disciplines en 
genres - bijeen te brengen, waardoor flamenco in wijde verschijningsvormen de landelijke podia 
verrijkt. 
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Met flamenco als een bij uitstek krachtig ritmisch instrument, wordt sinds 2006 een vernieuwend en 
grensverleggend internationaal podiumkunstenfestival vormgegeven op Nederlandse bodem dat 
bijdraagt aan de pluriformiteit in het Nederlandse kunstenveld en het duurzaam verrijkt. FBN heeft 
een podiumkunsten (festival)traditie ontwikkeld die er niet was. 
 
INNOVATIE VANUIT TRADITIE  
 
FBN heeft vanaf haar eerste editie duidelijk ingezet op innovatie en herwaardering van het genre als 
podiumkunst. Ze is geïnteresseerd in de zoektocht van een nieuwe generatie flamencomakers die de 
(strenge) traditie omwoelen, heilige huisjes omverschoppen en de kunstvorm opnieuw uitvinden met 
behoud van de geest en kwaliteit van het oude. FBN is een platform voor experiment en bevindt zich 
met plezier op het snijvlak van traditie en moderniteit en zoekt daarbij de grenzen op van het genre. 
Dit in de geest van de woorden van theatermaker Erik Vos: ‘Traditie ontstaat als je zowel tekstgetrouw 
als rebels kunt zijn, als er een balans bestaat tussen traditie en het gevecht ertegen. (…) Vernieuwing 
en ontwikkeling horen ook bij de traditie. Repertoire is niet ouderwets, het geeft toegang tot het 
verleden.’  
FBN onderscheidt zich hiermee in het internationale veld en krijgt daarvoor wereldwijde waardering, 
zo ook weer in 2020. In Andalusië zou FBN as is niet kunnen bestaan: het is onze uitzonderlijke 
standplaats die maakt dat we de flamencotraditie zo vrij kunnen benaderen.  
 
Met flamenco als ‘vehicle’, als een bij uitstek krachtig ritmisch instrument, wordt sinds 2006 een 
vernieuwend en grensverleggend internationaal podiumkunstenfestival vormgegeven op 
Nederlandse bodem dat bijdraagt aan de pluriformiteit in het Nederlandse kunstenveld en het 
duurzaam verrijkt. Zo ook aan het begin van Covid-jaar 2020, totdat we in de ernstige episoden van 
de pandemie belandden.  
 
 
DE POWER VAN FLAMENCO  
 
In Nederland is de eigen traditionele muziekcultuur praktisch verdwenen; (samen) dansen en 
bewegen op (traditionele) muziek is eerder uitzondering dan regel. FBN toont de schoonheid van de 
volkstraditie in al haar omvang: flamenco is als een oeroude volkskunst met een bijzondere ritmische 
kracht, een instrument om iets bij de toeschouwer los te maken. De kunstvorm beoogt niet te 
behagen, maar te (be)roeren en ontroeren, te raken en ontregelen. Dat wil FBN ook te bewerkstelligen 
bij een breed en divers publiek met en zonder beperking. We dragen met onze activiteiten bij aan het 
culturele klimaat en dus aan de samenleving. Dat begint bij individuele ervaringen. Antropoloog 
Claude Lévi-Strauss omschreef het als de heilzame werking van muziek, de totaalervaring die muziek 
teweegbrengt: “De vreugde van de ziel die wordt uitgenodigd om zich in het lichaam te herkennen.” 
Beter dan Lévi-Strauss kunnen we het niet zeggen: “De muziek beleeft zich in mij, ik beluister mezelf 
door haar heen.” Flamenco is een kunstvorm die deze esthetische ervaring op bijzondere wijze kan 
uitlokken. Wanneer ritme wordt toegelaten, en wellicht de eigen, innerlijke ritmes worden 
ontkoppeld, wordt de menselijke natuur verrijkt. 

De essentie van flamenco is participatie. Toeroepingen vanuit het publiek openen een 
communicatiekanaal dat van publiek serieuze deelnemers aan de uitvoering maakt. De chemie tussen 
musici en toehoorders schept een collectief verbond en kan een onuitsprekelijk moment van 
schoonheid en loutering veroorzaken.  
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PUBLIEKSPARTICIPATIE 
 
FBN host een uitgebreid context- en educatieprogramma van (gratis) workshops, openbare 
masterclasses, films, (foto)tentoonstellingen  en verdiepende lezingen. We bieden veel ruimte voor 
ontmoeting en een actieve dialoog tussen (internationale) professionele dansers en musici en 
gepassioneerde en ambitieuze amateurs.  

 

 

 

 

   
Deelnemers van Flamenco Inclusivo tijdens de repetities voor Flamenco Biënnale 2019 
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Bij toekenning van de meerjarige subsidie 2021-2024 schreef het Fonds Podiumkunsten:  

‘De commissie is van mening dat de Flamenco Biënnale vanuit een heldere artistieke visie een 
kwalitatief programma samenstelt. De programmering is zeer omvangrijk en divers, maar het 
festival weet er in haar ogen desondanks een mooi samenhangend geheel van te creëren. Volgens de 
commissie sluit de visie goed aan op de missie van het festival, namelijk om een genre- en discipline-
overstijgend avontuurlijk festivalprogramma samen te stellen. Zij vindt bovendien de ambitie om in 
de komende jaren de extremen binnen het genre op te zoeken, passend bij de missie. Uit het plan 
blijkt volgens de commissie goed welke ontwikkelingen de flamenco doormaakt en wat dit betekent 
voor de positionering van de Flamenco Biënnale.’ 
 
‘In het programma van de Flamenco Biënnale ziet de commissie hoe nadrukkelijk vernieuwing en 
samenwerkingen zijn verweven. (…) ‘De commissie is te spreken over de verschillende artistieke 
samenwerkingen die de Flamenco Biënnale aangaat.’ 
 

 

 

 

Bij toekenning van de meerjarige subsidie 2021-2024 schreef het Amsterdams Fonds voor de Kunst:  

‘De Flamenco Biënnale is volgens de commissie sterk in haar artistieke eigenheid. Het festival heeft 
een herkenbare artistieke signatuur als genrefestival dat de vernieuwing in de flamenco als 
kunstvorm laat zien, zonder met de traditie te breken. Het festival is geworteld in de rijke traditie van 
de flamenco en wil volgens eigen zeggen bovenal een vrijplaats zijn waar de grenzen van de traditie 
worden opgerekt door kruisbestuivingen met andere kunstdisciplines. Het festival haalt de 
internationale flamencotop naar Nederland en is initiator en aanjager van (internationale) 
samenwerkingen die leiden tot nieuwe producties. De commissie vindt dat het festival daar op 
originele wijze uitvoering aan geeft. 
Deze artistieke signatuur werkt zichtbaar door in de programmaonderdelen van de festivaledities in 
de komende periode. (…) De originaliteit van het festival manifesteert zich in makers en producties 
die niet elders in Nederland te zien zijn en nieuwe producties die worden ontwikkeld met verrassende 
verbindingen tussen makers en ensembles. De commissie vindt de cross-overs tussen de traditionele 
flamenco en hedendaagse dans en de muzikale uitwisselingen met de Arabische cultuur en jazz 
interessant. (…) De Flamenco Biënnale verliest met haar vernieuwende programmering de 
toegankelijkheid voor een breed publiek niet uit het oog.’ 
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Activiteitenverslag 2020 
Een veelbelovende start 
VI Intermezzo Flamenco serie 2019/2020  
Prélude VIII Flamenco Biënnale 2021 
 

 
 
De Flamenco Biënnale Nederland presenteerde en produceerde in het jaar 2020, het jaar tussen de 
festivaledities 2019 (27 locaties in 12 steden, meer dan 25.102 bezoekers) en 2021 (gepland als een 
festival van vergelijkbare dimensie en ambitie) de alweer zesde editie van de Flamenco Intermezzo 
Serie, een concert- en voorstellingenreeks in Nederland, buurlanden en overige Europese landen, die 
in de geest van het festival de nieuwste ontwikkelingen in het genre signaleren, en qua inhoud en 
vorm als schakel fungeren tussen de festivaledities. De Intermezzo cyclus vormt in artistiek en 
publicitair opzicht een waardevolle opmaat naar de volgende Biënnale. De Intermezzi staan in dialoog 
met het festival, maar de serie is inmiddels uitgegroeid tot een onafhankelijke cyclus met het 
kwaliteitsstempel van de Biënnale.  
 
Ze werd bij deze editie net als de vorige ook in een aantal grote zalen in het land en over de grens 
geprogrammeerd. Naast de reguliere kleine/middenzalen als het Bimhuis Amsterdam en 
LantarenVenster Rotterdam presenteren we de serie ditmaal ook in de grote nationale theaters als 
de Stadsschouwburg Utrecht, Theater aan het Vrijthof Maastricht en Zuiderstrandtheater Den Haag.  
Met het oog op internationale samenwerkingsverbanden als mede vergroting en consolidering van 
publieksbereik voor het festival, zetten we net als bij de vorige cycli bescheiden schreden over de 
grens met sinds 2017 de nieuwe partners De Roma Antwerpen en in Cankarjev Dom, Ljubljana. 
De intermezzo reeks wordt sinds 2018 zo opgezet en geprogrammeerd dat ze samenwerkt met ‘zuster’ 
Biënnale Bi Flamenko, Slovenië, die in het alternerende jaar van ons festival wordt gehouden en 
waarvan we trotse co-founders zijn.  
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Met de tournee van het Rafael Riqueni Trio werd een veelbelovend startschot gegeven in februari: 
de concerten in Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen en Ljubljana waren uitverkocht, en het publiek 
genoot in de intimiteit van de zalen van het meesterschap van levende gitaarlegende Rafael Riqueni 
en het upcoming danstalent María Moreno.  
In maart 2020 stond de langverwachte tournee van de internationaal gelauwerde ster, danseres Eva 
Yerbabuena op het programma, die in Utrecht, Den Haag en Maastricht een hedendaagse dialoog 
tussen flamenco en de Japanse muziekcultuur zou laten zien. Met daarbij op de rustdag van het 
gezelschap, een traditioneel zangrecital door de rising cantaor Alfredo Tejada in het Bimhuis.  
 
In juni 2020 zouden we net als in 2018 de serie afsluiten met Jazz & Flamenco Night in het Bimhuis en 
LantarenVenster, met als hoofdact een concert van kwartet van de jonge veelbelovende jazzpianist 
Daniel García Diego.  Tevens zouden we een voorproefje tonen van een nieuwe danscreatie ‘On the 
Tight Rope’ met Ana Morales en Pablo Martín Caminero (gepland als FBN-2021-artist-in-residence). 
 
Aan dit intermezzo – een inhoudelijke teaser voor 2021 editie - zou net als in 2018, een 
persconferentie worden gekoppeld waarin het programma van de VIII Flamenco Biënnale zou worden 
aangekondigd. De Intermezzo-serie zou een mini-staalkaart van de laatste ontwikkelingen in het genre 
geven, alsmede - net als we bij het festival doen - de mogelijkheden en universaliteit van deze 
kunstvorm laten zien met interculturele, muzikale dialogen in bredere zin. In normale tijden hadden 
we naar aller waarschijnlijkheid vreugdevol kunnen rapporteren dat de serie in zijn totaliteit met 
glans werd gerealiseerd!  
 
De jaarplanning bevatte verder de repetities voor de flamenco opera La Vida Breve van Manuel de 
Falla in oktober en november. Voorbereidingen en residencies voor onze nieuwe eigen creaties Lyra 
del Mar, een coproductie met de Cello Biënnale en Flamenco Criollo, i.s.m. November Music. Ook 
maakten we een begin met de opzet en uitvoering van ons ambitieuze inclusie- en 
educatieprogramma Flamenco Moves You voor 2021. Het jaar begon dus met een zeer veelbelovende 
agenda.  
 
Op 12 maart om 15:00 uur landde Eva Yerbabuena en haar gezelschap op Schiphol, vanuit Spanje en 
Japan. De Spaanse technici waren reeds in de Utrechtse Stadsschouwburg bezig met de 
voorbereidingen. Op datzelfde moment kondigde premier Mark Rutte aan dat alle evenementen, 
concerten en voorstellingen dienden te worden afgelast. Na diverse paniekberichten uit Zuid-Europa 
was de pandemie ook voor de Flamenco Biënnale Nederland een feit. 
Die dag luidde het begin in van een jaar waarin de onzekerheid de enige zekerheid was, een jaar 
van continue schakelen, laveren en manoeuvreren, nieuwe koersen uitzetten en opnieuw bijsturen, 
inspelend op de steeds veranderende coronamaatregelen. Steeds met het doel om te kijken wat er 
nog wél kon.  2020: het jaar van de uitdaging. 
 

 
                                   Een historisch moment: 12 maart 2020 is de pandemie in Nederland een feit (foto ANP) 



 13 

Februari 2020 : Moderne Klassieke Flamenco  
Tournee Rafael Riqueni Trio, Special guest María Moreno 
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Het eerste FB intermezzo was in handen van Rafael Riqueni, de legendarische gitaarmaestro uit 
Sevilla. Riqueni (Sevilla, 1962) liet voor vier uitverkochte zalen in Nederland, België en Slovenië in 
sublieme melodische mijmeringen horen waarom hij - ook voor gitaristen zelf - de top aller levende 
gitaristen is. Onze intermezzo tournee bleek ook zijn comeback op het internationale podium waar hij 
door gezondheidsproblemen lange tijd afwezig was. Riqueni straalde van dankbaarheid voor een even 
dankbaar en uitzinnig publiek.   

Rafael Riqueni liet zich voor zijn Nederlandse debuut vergezellen door topgitaristen die ruim hun 
sporen hebben verdiend, Salvador Gutiérrez en Manuel de la Luz. Speciaal voor deze gelegenheid 
nodigden we in samenspraak met Riqueni danseres María Moreno uit, volgens El País ‘een nieuwe 
ster in het vruchtbare hedendaagse flamencolandschap’. De in Cádiz geboren danseres bracht de pit 
en ‘gracia’ van de havenstad mee in subtiele penseelstreken dans en improvisaties op tijdloze 
Andalusische gitaarklanken. We keken ook alvast of ze een geschikte kandidaat is voor de achtste 
Flamenco Biënnale 2021. Moreno zal de ster zijn in Flamenco Criollo, onze eigen creatie die in 
november 2021 haar wereldpremière beleeft. 
 
‘De pijn van Rafael Riqueni wordt voelbaar in zijn muziek. Steeds baant hij zich langs dissonante 
akkoorden een weg naar een twinkelende melodie op de hoge snaren. De dynamiek in zijn spel is 
verbluffend: soms is één zachte hoge noot met een klein trillertje erin genoeg om te ontroeren.’ 
****Volkskrant, 13.02.2020 
 
‘This is music that reminds us that we are alive, that this precious gift lasts for an instant. The guitarist 
is an envoy of the gods, a priest in a sacred ritual in which we all recognize each other.’ Diario de 
Sevilla 
 

 
                 beeld waar we na 12 maart alleen nog maar van konden dromen: een uitverkocht Bimhuis op 13 februari 2020                                                                                                   
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                                          María Moreno & Rafael Riqueni Trio in het Bimhuis 
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 een uitverkocht LantarenVenster in Rotterdam voor Rafael Riqueni Trio & María Moreno 
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                                                                        een uitverkocht Cankarjev Dom – Ljubljana, Zusterfestival Bi Flamenko  
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Maart 2020 – Hedendaagse flamenco van dansicoon in dialoog met Japanse ritmes 
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CUENTOS DE AZÚCAR | Sugar Tales 
Compañía Eva Yerbabuena | Special guest: Anna Sato (Japan) 
13 - 17 maart 2020 
 
Nederlandse première. Voorstellingen geannuleerd wegens Covid-19 crisis.  
 
Eva Yerbabuena, de ‘grand lady’ van de hedendaagse flamencodans komt terug naar Nederland. En 
hoe! schreven we trots in het persbericht waarin we de tournee van ons tweede intermezzo 
aankondigden. In Utrecht, Den Haag en Maastricht zou Yerbabuena met haar grote Spaans-Japanse 
gezelschap haar nieuwste dansvoorstelling Cuentos de Azúcar| Sugar Tales presenteren, waar 
flamencoritmes en de shima uta, de traditionele zang (stem van Anna Soto) van het Japanse eiland 
Amami en Taiko drums samensmelten tot een onverwacht geheel, dat de universaliteit van muziek- 
en danstradities toont.  
 
Eva Yerbabuena, befaamd om haar expressie en technische perfectie, weet als geen andere danseres 
met haar majestueuze vrouwelijkheid, haar sprekende armen en duizelingwekkende voetentechniek, 
de flamenco een diepe zeggingskracht te verlenen. Tegelijkertijd schept ze met haar publiek haar 
eigen verhaal op toneel. In deze voorstelling was dat de zoektocht naar een gemeenschappelijke 
spiritualiteit, dat wat ons, als dragers van verschillende culturen, verbindt. Flamenco en de 
traditionele Amami eilandgezangen, zijn twee heel verschillende culturen, aldus Eva, ‘maar met één 
dezelfde hartslag.’ En precies die zoektocht naar de gemeenschappelijke deler van culturen, maakte 
dat we deze voorstelling zo interessant vonden om te programmeren.  
 
Met deze dans- én muziekvoorstelling van dansicoon Yerbabuena, die in de jaren ‘90 als een van de 
eersten in flamencoland buiten het genre keek en in Pina Bausch een grote inspiratie en ‘muse’ vond, 
wilden we haar al op de 2019-Biënnale eren, maar deze moest afgelast worden vanwege logistieke en 
technische problemen van het Spaanse gezelschap. In overleg met de betrokken theaters werd 
besloten om er een intermezzo tournee van te maken, opgezet als minifestival met 
randprogrammering.  
 
En nu gooide Covid roet in het eten. We moesten het gezelschap bij aankomst op Schiphol vertellen 
dat ze de volgende dag huiswaarts zouden keren. De teleurstelling van de artiesten, technici en ons 
team dat na het intensieve voorbereidingstraject de voorstelling voor de tweede keer niet door 
konden gaan was groot. En natuurlijk ook die van onze partnerzalen en het publiek dat de première 
in de Stadsschouwburg Utrecht had uitverkocht. Met de voorbeschouwing van de Volkskrant was ook 
zeker het Zuiderstrandtheater uitverkocht geraakt, de kaartverkoop kreeg nog een super boost en ook 
Maastricht zou goed gevuld zijn geweest.  
 
 
Flamencogrootheid Eva Yerbabuena treedt eindelijk weer op in Nederland 
In Cuentos de azúcar komen Spanje en Japan samen ‘Onder invloed van Bausch durfde Yerbabuena 
oeroude flamencovormen in te bedden in modern danstheater en krachtige solo’s te voorzien van 
poëtische en persoonlijke expressie: ‘Ik ben klein van stuk en enorm verlegen maar via personages die 
ik in flamenco vertolk, durf ik een intens gesprek met het publiek aan te gaan.’ Volkskrant 12.03.2020 
Lees het artikel op flamencobiennale.nl 
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DIRECTO | Cante Jondo  
Alfredo Tejado (zang) & Patricinio Hijo (gitaar) 
14 maart: Bimhuis Amsterdam 
 
De Flamenco Biënnale biedt in normale tijden ook in de Intermezzo Flamenco serie een podium aan 
het cante jondo, de flamenco zang, waarvoor we sinds onze oprichting een lans breken, omdat we 
weten wat deze als goed ontvangen en ‘gedigereerd’, een weldadige catharsis voor lichaam en geest 
kan zijn. De cante wordt zelfs door de aficionados (liefhebbers) of Spanjaarden uit andere regionen 
als Andalusië als hermetisch ervaren. We hebben in de afgelopen 14 jaar een trouw publiek 
opgebouwd en bouwen hieraan gestaag verder. In het verleden programmeerden we er vaak een 
penseelstreek dans bij voor een volle zaal, maar dat blijkt nu niet meer nodig.  
 
In Amsterdam (op de rustdag van de tournee) zou de zanger van het gezelschap van Eva Yerbabuana 
Alfredo Tejada met gitarist Patrocinio Hijo een exclusief zang-gitaarrecital verzorgen: Directo, Live at 
the Bimhuis: rauwe flamencozang, cante jondo, die de ziel beroert. De traditie onversneden. Het 
concert was uitverkocht, maar werd vanwege de Corona-maatregelen afgelast. 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                             UitAgenda Utrecht maart 2020 
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Juni 2020:  Jazz Flamenco Night  
TRAVESURAS | Daniel García Diego Quartet 
12 - 13 juni 2020 
Geannuleerd wegens Covid-19 crisis. 
 
Na het succes van de eerste White Night – Noche Blanca in 2018 , de ‘witte flamenco nacht’ (naar 
voorbeeld van de lange flamencozomernachtfestivals in Spanje), wilden we als laatste 2020 
intermezzo opnieuw een lange muzikale avond organiseren in het Bimhuis, en in LantarenVenster, 
met voorafgaand een persconferentie over het komende festival 2021 in aanwezigheid van de musici.  
Hoofdact van die avond: een concert van een van de jonge topbands uit nieuwe jazzlichting, het Daniel 
García Diego Quartet dat in Spanje en ook al internationaal furore maakt. De jazz flamenco is in Spanje 
in bloeiende ontwikkeling, dat willen we graag hier laten horen. 
 
Dat jazz en flamenco een gelukkig huwelijk maken, bewijst de jonge generatie musici in Spanje. Daniel 
García Diego is een van de belangrijkste pianisten op dit gebied. Voor zijn album Travesuras dook hij 
diep in de muziek van zijn geboorteland, de Cubaanse ritmiek en combineerde deze met het 
vocabulaire van het moderne pianotrio, met buitengewone energie en virtuositeit. Het resultaat is 
een expressieve eigen stijl waar ritmische intensiteit hand in hand gaat met melodische rijkheid en 
harmonische finesse.  
 
Met het Daniel García Diego Trio zouden we sprankelende jazz met een vleug flamenco en ‘Cuban 
tinge’ brengen, gecomponeerd door een van de spannendste pianisten van de nieuwe Spaanse 
jazzgeneratie. Zijn Nederlandse debuut verschoven we naar de VIII Flamenco Biënnale, want in 
januari/ februari 2021 zou corona zeker zijn uitgewoed… 
 
 

     
           Daniel García Diego Trio in Café Berlin Madrid, tijdens de live stream die we uiteindelijk in januari 2021 organiseerden 
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Tevens zouden we die avond een voorproefje tonen van een nieuwe danscreatie ‘On the Tight Rope’ 
met Ana Morales waaraan we ons als co-producent committeerden. Hiervoor nodigden we de 
Spaanse jazzbassist Pablo Martín Caminero uit die de Artist in Residence van de 2021-editie zou 
worden en brachten we Ana Morales in contact met een danser van het Amsterdamse gezelschap ICK. 
Hiermee zouden we als ‘flamenco -dans-kwartiermakers, naar ambitie Spaanse dansmakers met het 
Nederlandse veld in contact brengen.  
 
 
 

 
                                                                                                               Ana Morales & Pablo Martín Caminero in ‘On the Tight Rope’ 
 
 
 
De intentie was om met Daniel García Diego en Pablo Martín, met studenten van Codarts Rotterdam 
en de net aan het Conservatorium van Amsterdam afgestudeerde Spaanse jazz musici: Xavi Torres, 
Pablo Martínez, Bruno Calvo en anderen als gastspelers voor een jamsessie uit te nodigen (try out) 
om zo een opmaat te creëren voor toekomstige regelmatig terugkerende 
flamencojazzconcerten/jamsessies in het tussenjaar van het festival, die onder de noemer Café 
Madrid zullen plaatsvinden, naar analogie van het Café Berlin in Madrid, een belangrijke muzikale 
ontmoetingsplek en smeltkroes. 
  
Het was uiteindelijk in deze jazzclub in Madrid vanwaar we eind januari onze live streams opnamen 
en semi-live uitzonden tijdens het FBN online festival 2021 |Part 1 (A)Live & Streaming. In ons eerste 
online avontuur brachten we twee avonden met de trio’s van Pablo Martín Caminero en Daniel García 
Diego. De muzikale chemie spatte van het digitale scherm. Daarna reisden we door naar het zuiden: 
vanuit een studio in een oude olijfboerderij even buiten Sevilla danste Ana Morales op de muziek van 
Pablo Martín Caminero en het trio van José Quevedo ‘Bolita’ een fragment uit haar Cuerda Floja|On 
the Tight Rope: Het werk – over het verliezen van je balans en hervinden van evenwicht – was bedacht 
toen corona een nog onbekend woord was, en kreeg in deze tijden van crisis een extra lading.  
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Balanceren op het slappe koord, dat is wat wij en iedereen in de culturele sector 
in 2020 te doen kregen. Uit het lood geslagen zijn door weer een nieuwe 
maatregel, je weer herpakken en een nieuwe balans zoeken. 

Pablo Martín Caminero Trio in Café Berlin, Madrid, tijdens de live stream, januari 2021 
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                                                                    Ana Morales in ‘On the Tight Rope’ tijdens de live stream vanuit Sevilla, februari 2021 
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Alles op de schop: voorbereidingen festival 2021  
Bouwen op Drijfzand  

 
Na 12 maart buitelden de vragen en scenario’s in het vacuüm van alle onzekerheden over elkaar heen. 
Hoe lang zou het duren? Wat konden we wél/ niet door laten gaan? Hoe kun je een Flamenco Biënnale 
editie in 2021 organiseren in de ‘anderhalve-meter-samenleving’? Waarbij we vanzelfsprekend 
hetzelfde artistieke profiel, dezelfde waarden en publieksverbinding wilden borgen als oorspronkelijk. 
Onze inzichten veranderden per week, soms zelfs met de dag.   

Op drijfzand een festival plannen en optuigen. Het was dé uitdaging die het festivalteam de maanden 
april t/m december van 2020 aanging. We bleven vol vertrouwen dat er tóch iets mogelijk zou kunnen 
zijn. We ontwikkelden plan B, C, D – Y. We onderzochten nieuwe vormen van concert- en 
voorstellingsbeleving en de financiële haalbaarheid van verschillende uitvoeringsmodellen: 
gereduceerde versies van voorstellingen (minder artiesten op toneel), 2 speelbeurten van dezelfde 
show op dezelfde avond, vervangende goedkopere en kleinere (NL) shows, voorstellingen waar 
publiek in en uit kan lopen (een flamenco-marathon). We gingen in (bijna wekelijks) gesprek met de 
artiesten, en ervoeren ook de enorme verschillen in verwachtingen van Noord- en Zuid-Europese 
collega’s. Er ontstond een constante dialoog met alle partners, zalen en theaters om te bezien wat en 
hoe we toch een aantrekkelijk programma zouden kunnen realiseren.  

Met vooruitziende blik (althans, dat is de wetenschap van nu) hevelden we al vroeg in het jaar één 
van onze eigen creaties over naar november 2021:  Flamenco Criollo, een ambitieus en kleurrijk project 
waar Afrika, Spanje en Cuba elkaar ontmoeten in een avontuurlijke mix van flamenco en wervelende 
(Afro)Cubaanse ritmes. We achtten het té riskant om tien musici afkomstig uit vele windstreken te 
laten invliegen voor een 7-daagse tournee in Nederland en België voorafgaand aan een 
repetitieperiode van ruim een week.  Dat was de eerste aderlating, een kill your darling. 

Het anderhalve-meter protocol had vanzelfsprekend consequenties voor bezoekersaantallen, de 
tijdsstructuur van de voorstellingen en concerten, de verhoudingen van kosten en publieksinkomsten. 
Konden we bij de festivaleditie 2019 nog trots zijn hoge bezettingspercentages (97%) bij uitverkochte 
concerten en voorstellingen in Utrecht, in Corona-tijd en indien de anderhalve-meter-richtlijn van 
kracht zou blijven in januari 2021, zouden we de gangbare becijferingen van publieksinkomsten en 
bezoekersaantallen moeten herzien, in veel gevallen moeten ‘vierendelen’. 

Voor het omvangrijke context- educatie- en inclusieprogramma voor festivaleditie 2021 hadden we 
een speciaal team geformeerd dat in de loop van 2020 de diverse inclusieprojecten die een lange 
aanlooptijd behoeven, zou opstarten. Met pijn in ons hart constateerden we in de loop van het jaar, 
nadat we ook op dit terrein uitgeklede minimalistische variaties hadden bedacht, dat de kansen op 
werkelijke uitvoering in de periode januari/februari 2021 door Corona nihil werden: één voor één 
constateerden de samenwerkingspartners dat voortgang op de ingeslagen wegen in de ander-
halvemetersamenleving onmogelijk waren, en er eigenlijk geen zinnige alternatieven te bedenken 
waren als er geen direct, fysiek contact mogelijk zou zijn tussen deelnemers. 
 
Met goede moed bouwde het team in de roerige tijden nog wel aan een Coronaproof workshop & 
masterclass programma in gereduceerde vorm in Amsterdam, Eindhoven en Groningen en aan het 
Codarts conservatorium, teneinde de Nederlandse amateurs en professionals toch ook een beetje 
hoop te geven om hun kunsten verder te ontwikkelen onder leiding van onze artiesten. De openbare 
activiteiten als flamenco yoga lessen, gratis openbare workshops in de foyer van het muziek werden 
definitief afgelast. 
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Wat kan nog wél ? 
 
Mini Zomer Intermezzo 2020 – Peter Kalb Trio (NL) – Terrasconcert Muziekgebouw aan ‘t IJ 
 
In de zomer van 2020, na de annulering van het juni intermezzo, haakten we na zoveel muziekloze 
maanden met veel plezier aan bij de Terrasconcerten van het Muziekgebouw in Amsterdam, om in 
ieder geval wat klanken te brengen. Op 18 juli bracht de Nederlandse flamencogitarist Peter Kalb met 
zijn trio subtiele composities van eigen hand voor een select en dankbaar gezelschap van 100 man op 
het terras aan het IJ. DJ Onno Paloma verzorgde er een flamenco-latin soundscape omheen. We leken 
weer heel even te ‘ademen.’  Zo konden we ook naar doelstelling Nederlands flamencotalent een mooi 
platform geven in coronatijd. 
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met de wijsheid en wetenschap van nu 

September 2020: La Lyra del Mar - residency 
In september was ons vertrouwen en dat van onze collegae van de Cello Biënnale in een live festival 
met beperkt publiek nog dermate, dat we besloten de eerste stappen te zetten voor de uitvoering van 
onze coproductie: La Lyra del Mar: een muzikale reis door het Middellandse zeegebied van Kreta, naar 
de hak van Italië en via Sicilië en Spanje weer terug, met als hoofdrolspeler de lyra, een peervormige 
knievedel uit Kreta, met een diepe, schurende klank, die bijna obsessieve ritmes produceert en waar 
tijdens lange zomerse dorpsfeesten jong en oud op danst.  
Met Stelios Petrakis, een van de belangrijkste lyra spelers, flamencogitarist Alfredo Lagos, 
percussionist Agustín Diassera togen we naar Palermo, de thuisbasis van de wereldvermaarde 
Siciliaanse cellist Giovanni Sollima, een klassiek musicus met een grote kennis van en liefde voor de 
Italiaanse volksmuziek. De vier musici ontmoetten elkaar voor het eerst en bouwden in deze residency 
met FBN-directeur Ernestina van de Noort annex tolk aan de opzet van het repertoire voor het 
programma, dat met de overige musici (Ragazze Kwartet) in een tweede residency voorafgaand aan 
de geplande première op 26 oktober verder ontwikkeld zou worden.  

La Lyra del Mar – residency in Palermo met Giovanni Sollima, Stelios Petrakis, Alfredo Lagos en Agustín Diassera  

laveren op woeste baren: voorbereiding 2021 

De Cello Biënnale reduceerde zich tot online festival met louter Nederlandse musici, La Lyra del Mar 
ging dus niet door, onze andere samenwerkingspartner November Music moest een dag voor de 
opening het festival afgelasten. Dát zou ons niet gebeuren, dachten en hoopten wij. Onder de donkere 
wolken die zich boven ons hoofd formeerden, tekenden zich de contouren af van een Flamenco 
Biënnale tweeluik. A limited Edition Part 1, een zeer uitgeklede versie in het Muziekgebouw en 
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Bimhuis Amsterdam, sinds 2006 het hart van ons rondreizend festival, maar wél met zoveel publiek 
als mogelijk zou zijn en met live streams. En Part 2 in november 2021.  

Begin november inmiddels aanbeland bij versie 9 van het festival brachten we het nieuws, en toch 
nog steeds met de goede hoop dat we met een selectie van de geprogrammeerde internationale 
voorhoede fier en wervelend het nieuwe jaar zouden kunnen inluiden en het door de pandemie 
geteisterde leven op zouden kunnen fleuren als mede de sector een boost zouden kunnen geven. We 
verheugden ons vooral op de wereldpremière, nu bij ons, van La Lyra del Mar in Muziekgebouw 
Eindhoven op 29 januari en Muziekgebouw Amsterdam op 31 januari.  

Ook bleven we werken aan het Flamenco 4 Kids programma dat percussionist Claudio Spieler op ons 
verzoek maakte: Takatá Takatá een nieuwe familievoorstelling [5+] met bijbehorende workshops in 
de openbare ruimte van het Muziekgebouw. 

 

 

bakzeil  

Flamenco Biënnale Nederland 2021 Part 1 (A)Live & Streaming 

De rest is geschiedenis. 14 januari 2021 legden we ons neer bij het onvermijdelijke en annuleerden 
we Part 1, nu de lockdown verlengd was en de theaters/concertzalen gesloten bleven. Spaanse 
artiesten voor lege zalen laten optreden voor semi-live stream leek absurd en niet langer 
verantwoord.  We hernamen ons en in één week gooiden we het roer om en reisden af naar Spanje 
om in situ vanuit Madrid en Sevilla te streamen. Met inleiding en nagesprekken en interviews 
eromheen. Het bleek een gouden greep. Het publiek was verkocht - en wij ook. Net als de artiesten 
zelf. Een uiterste noodoplossing werd daarmee een venster naar een spannende toekomst vol nieuwe 
mogelijkheden. We waren na maanden bijsturen aanbeland bij versie 11.3 van ons festival.  

In het jaarverslag van 2021 beschrijven we alle details.  
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Communicatie, Publiek en Receptie 

Educating the traditional flamenco audience in the Netherlands to expand its taste from mainstream 
and traditional flamenco has been a slow and careful process, but a successful one. [Songlines, UK ] 

De FB heeft altijd risico’s in haar programmering genomen, en bouwt sinds 2006 met succes aan het 
winnen van een nieuw publiek naast het trouwe bestaande publiek (aficionados). Deze keer was de 
focus gericht op verjonging en internationalisering wat perfect aansloot bij de livestreams en de 
bijbehorende online campagne. Het festival weet bij iedere editie de aandacht van een breed publiek 
te trekken: dans- zang-, jazzaficionados, (hedendaagse) klassiek- en wereldmuziekliefhebbers en laat 
het diep in de ziel van de flamenco kijken en ver daarbuiten. Met flamenco ’op het scherpst van de 
snede’ een groot publiek aanboren (dat in eerste instantie altijd op de clichés reageert) veronderstelt 
een uitgekiende marketing - en persstrategie, die afgesteld op elk medium de juiste (gedoseerde) 
informatie toedient. En die het publiek en pers vanaf het begin af aan verdiepend informeert over de 
esthetiek van de flamenco. Dit arbeidsintensieve millimeterwerk heeft de afgelopen 14 jaar zijn 
vruchten afgeworpen. 

Vroeg de Volkskrant zich in 2006 af of een serieus flamencofestival in de Nederlandse polder wel grond 
onder de voeten zou krijgen en wat toe zou kunnen voegen aan het culturele aanbod. In 2013 zag men 
meer zalen vollopen en werd de Flamenco Biënnale ‘een waardig instituut van de Andalusische kunst’ 
genoemd. In 2015 schreef dezelfde krant : “Van de Noort kan op haar cv schrijven dat ze het nuchtere 
Nederland heeft opgevoed in de flamenco. Met vallen en opstaan, dat wel. Dames van dansclubjes die 
zich met een roos in het haar een weg klepperen naar wat ze zelf voor duende houden, voelen weinig 
voor fusionvarianten met oosterse muziek, jazz, barok of hedendaagse dans. (…) De biënnale trekt 
inmiddels zowel traditionele aficionados als liefhebbers van avant-gardistische flamencovormen en 
van jazz, pop en klassiek. (…)” Volkskrant  

Met trots zien we dat de introductie van ‘nieuwe flamencozeden’ gekoppeld aan een nieuw(sgierig) 
en breed publiek is geslaagd. Op deze solide basis bouwen we iedere editie voort. Met onze 
programmering in de breedte beoogden we onze publiekswaaier nog meer te openen. De 
publiekssamenstelling bleek ook deze editie divers en rijkgeschakeerd als onze programmering. Bij 
elke editie realiseren we onze doelstelling een beetje meer: het doorbreken van de traditionele 
publiekscategorieën en verbreding van ons publiek. Een missie die de FB vanaf haar oprichting heeft 
geformuleerd en die synchroon loopt met de keuze van haar zalen die geen reguliere 
flamencoprogrammering kennen teneinde zo een breder en ander publiek te trekken.  

Publieksopbouw – profiel bezoeker 

FBN zet vanuit haar missie in op een breed publiek dat de rijkgeschakeerde programmering 
weerspiegelt. Tot op heden bereiken we vooral een goed opgeleid, cultuurminnend publiek, dat zelf 
graag aan actieve kunstbeoefening doet; maar liefst een kwart is zelf beoefenaar van flamenco. In het 
publieksonderzoek van 2019 gaf 67% aan een flamencofan (aficionado) te zijn. Het herhaalbezoek is 
hoog (71%), en we zien een stijging van terugkerende bezoekers. 

Zoals alle culturele organisaties zijn ook wij constant alert op verjonging en verbreding van ons 
publiek. Omdat we deze keer onze pijlen vooral hadden gezet op publiekswerving online was de 
verwachting dat we daar makkelijker jonger publiek zouden bereiken. We voegden een jonge 
leeftijdsgroep toe aan onze targeting. Met onze advertisement campagne bereikten we in totaal 
224.000 vrouwen en 55.000 mannen. De helft daarvan was ouder dan 45 jaar, met een piek in de 
leeftijdgroep 45-54. In de categorie 18-24 bereikten we slechts 14.000 potentieel publiek.  
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In 2020 was een nieuw publieksonderzoek gepland om de bezoekers van de voorstellingen van Eva 
Yerbabuena (tijdens de eerste lockdown) beter in beeld te krijgen. We schortten het onderzoek op tot 
nader order.  

Pers, Publiciteit & Marketing 2020  
Een voortdurend veranderend festival: de Covid-uitdaging 

De biënnale verheugt zich sinds 2006 in uitstekende kwalitatieve en kwantitatieve media-aandacht-
free publicity - met voorbeschouwingen, aankondigingen, tips en recensies en nabesprekingen in de 
belangrijkste binnenlandse kranten, regionale kranten, TV-gidsen, (internationale) websites en sociale 
media en in de gespecialiseerde binnenlandse en buitenlandse pers. De persmap met de belangrijkste 
artikelen staat op: http://www.flamencobiennale.nl/nl/in-de-media.  

We merken dat het ‘verkopen’ van het festival aan de media een stuk makkelijker gaat dan losse 
concerten of een toernee. Derhalve prezen we ons gelukkig voor de Intermezzo Serie met een recensie 
en een voorbeschouwing van de tournee van Eva Yerbabuena, resultaat van een persreis die we voor 
Volkskrant journaliste Annette Embrechts naar Parijs organiseerden.  

De aanloop naar Biënnale-editie 2021: het voorbereidingsproces in 2020 

Live, streamen met live publiek erbij, stream met maximaal dertig man publiek erbij, livestream zonder 
publiek in NL, livestream vanuit Spanje… Uiteindelijk resulterend in een viertal memorabele 
livestreams met contextprogramma vanuit Spanje, plus twee online filmavonden. Met een nieuw 
marcomteam voortdurend inspelen op de voortdurende programma- veranderingen en last minute 
wijzigingen, ook dát was een uitdaging. Hierdoor veranderde ook steeds de communicatiestrategie. 
Gelukkig lag vanaf het begin de grootste focus op de online marketing – wat mooi aansloot bij het 
uiteindelijke festival dat per slot van rekening ook online was.  

Free Publicity 

Dit jaar was alles anders. We merkten dat veel journalisten afwachtend waren met hun 
voorpublicaties, ze geloofden niet dat het programma daadwerkelijk door zou kunnen gaan. Pas op 
het laatste moment kwamen er grote stukken: interviews met de directeur in oorlogstijd en kleinere 
aankondigingen en kijktips. De persreizen naar de Biënnale van Sevilla werden gecanceld en slechts 
twee journalisten (Volkskrant en Theaterkrant) konden voor ons op reis. 

De goede contacten bij Vrije Geluiden Radio en TV, Podium Witteman, Ntr Radio, MAX werden 
ingezet. Maar met weinig resultaat in voorpubliciteit. Podium Witteman gaf het podium aan de 
Nederlandse flamencogitarist Arturo Ramón en noemde daarbij onze streams.  
Er werden in 2020 intensieve gesprekken gevoerd met de hoofdredactie van zowel Vpro en Ntr om te 
bezien of onze streams via het NPO Extra kanaal uitgezonden konden worden, tegen een fatsoenlijke 
betaling. Dat bleek niet mogelijk, de hiervoor beschikbare gelden waren alleen bestemd voor 
Nederlandse artiesten.  

De free publicity in de Spaanse kranten (Andalucía)was goed Diario de Sevilla, Voz del Sur, ABC, 
deflamenco.com berichtten uitgebreid. En Canal Sur (Andalucía), maakte een uitgebreide reportage 
vanaf de olijfboerderij waar we een week opnamen.  
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Payed Media- Avertenties 

We adverteerden in vakbladen als Dansmagazine en het tijdschrift ESpanje, deden een lezersactie met 
het tijdschrift Zin. Onze promotrailer (narrowcasting) werd gedurende twee weken vertoond in de 
treinen van NS.  

Campagnebeeld –  Nieuwe visuele identiteit 

De door LopezLab ontwikkelde nieuwe visuele identiteit voor de 2019 editie, werd voor de Intermezzo 
Serie, geheel volgens opzet, doorontwikkeld in nieuwe kleuren, waarbij de directe expressie en 
energie van flamenco in kleuren en bewegende vormen werd vertaald. Na diverse prachtige 
kleurencombinaties voor onze intermezzo toernees, kozen we voor warmgrijs en diep oranje als 
nieuwe 2021 campagnekleuren, wervelend en dynamisch. 

Najaar 2020 startten we de eerste verkennende gesprekken over de ontwikkeling van een nieuwe 
visuele identiteit en een toekomstbestendige en dynamische website met toonaangevend 
ontwerpbureau Thonik, die zal worden geïmplementeerd voor Flamenco Biënnale 2021| Part 2 in 
november 2021. Thonik ontwikkelt ook de mogelijkheden als webwinkel, app, en in het algemeen 
meer en betere interactie. Ook wordt met Thonik gezocht naar een duidelijke hedendaagse, niet-
clichématige uitstraling, net als onze programmering. Een beeld en vormgeving gezocht waarin de 
flamenco als hedendaagse, universele kunstvorm wordt gepresenteerd en waarbij weerspiegeld 
wordt dat het festival genre- en discipline-overstijgend is. Zo onderstreept de vormgeving altijd onze 
inhoudelijke missie.  

Website 
Hoe overbrug je het gat tussen de huidige, verouderde website, die zijn technische en visuele limiet 
heeft bereikt en een spiksplinternieuw ontwerp dat nog in de startfase staat? Door voor dit festival 
een tijdelijke landingspagina in te stellen – register.flamencobiennale.nl . Iedereen die meer wilde 
weten over ons programma werd naar deze pagina geleid, die aantrekkelijk oogde met filmpjes en 
handige overzichten. De bezoeker werd gevraagd om  adresgegevens achter te laten als hij/zij meer 
informatie wilde hebben over het verloop van het festival en de streams. Hierdoor hebben we alvast 
een mooi adressenbestand aangemaakt waar we het komende jaar verder mee aan de slag kunnen. 

Met 92.653 websitebezoeken in 2020 zien we een significante stijging ten opzichte van 2019 (62.211). 
Dit is bewerkstelligd door een combinatie van dagelijks posten op social media (Facebook, Instagram, 
in mindere mate Twitter), betaalde social campagnes, nieuwsbrieven en de nieuwe landingspagina en 
waar de website het toeliet een verbetering van Search Engine Optimization. 
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ONLINE CAMPAGNE 

Geïntegreerde aanpak online en offline communicatie – Sterke Online focus 

De bewezen ‘traditionele’ benadering van de verschillende doelgroepen via de samenwerking met de 
theaters en via de eigen kanalen en middelen die tijdens eerdere edities succesvol zijn gebleken, zoals 
het programmaboek, een outdoorcampagne, free publicity, website en nieuwsbrieven, moesten we 
in aanloop naar de 2021 editie achterlaten. De nieuwe accenten die worden aangebracht door middel 
van nieuwe samenwerkingen, specifieke acties en een verschuiving van offline naar meer inzet van 
(nieuwe) online middelen werd geïmplementeerd.  

Om onze doelstelling een diverser en vooral jonger publiek te veroveren is het noodzakelijk de online 
strategie, met een grote nadruk op mobiele communicatie en sociale media de komende jaren naar 
een hoger plan te tillen. Daartoe gaf ons streamingsfestival een fantastische kick-off. 
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De focus lag vanzelfsprekend sterk op de online campagne,  en de inzet van nieuwe onderstaande 
middelen, dat was succesvol in algemene zin, en voor een vergrote digitale zichtbaarheid, maar 
leverde vooralsnog concreet niet veel extra jonge aanwas op.  

Wij gebruikten de customer journey als raamwerk voor de online strategie die we in 2020 
implementeerden. Daarbij onderscheidden we drie fases met per fase een concreet doel, dat 
gemeten werd door een ‘kritieke prestatie-indicator ’ (KPI) vast te stellen. De eerste fase, de 
awareness, had vooral tot doel om mensen zich te laten aanmelden als potentieel geïnteresseerd. 
Tijdens de tweede fase, die van de acquisitie, ging het om daadwerkelijke: aanmeldingen voor het 
online festivalprogramma, eerste via onze landingspagina, daarna via Eventbrite. In de laatste fase, 
die van de acquisitie, richtten we ons op  het doel van 1000 kijkers per stream.  
De verschillende contactmomenten met het potentiële publiek hebben de vorm van een trechter, 
ofwel een funnel: je komt steeds dichter bij het moment dat je ook daadwerkelijk besluit om een 
kaartje aan te schaffen en naar de voorstelling te gaan kijken. Die funnel bestond voor ons uit 
verschillende tools en kanalen, die elk een andere deelfunctie hadden. Te denken valt aan social 
media, landingspagina, advertenties, mailchimp, vimeo en natuurlijk de events zelf.  

Bezoekers en donaties 

Het was spannend of het publiek zijn weg naar de livestreams via landingspagina en Eventbrite wel 
zou vinden, temeer omdat we door de omstandigheden zo laat waren met alle aankondigingen. En 
omdat we hier nog echt ervaring mee hadden. 1000 aanmeldingen per stream leek ons een ambitieus 
maar haalbaar streven. Uiteindelijk meldden zich meer dan 14.000 kijkers vooraf aan voor zes 
livestreams. Dat overtrof de verwachtingen.  
We hadden besloten de streams gratis aan te bieden omdat hier op meerdere manieren sprake was 
van try outs - de voorstellingen werden soms ter plekke nog gemaakt. Ter compensatie moest de 
bezoeker wel langs een donatie-knop, die ze wel of niet konden indrukken. Tot onze blijde verrassing 
leverde dat uiteindelijk nog  € 17.747 op.  

Social media 

Er is in 2020 sterker ingezet op social media dan ooit. Op Facebook en Instagram (en helaas uit 
tijdsgebrek minder op twitter) werden de volgers dagelijks geïnformeerd over programma, 
achtergrond en nieuws. Met aantrekkelijke en informatieve content, veel beeldmateriaal en vooral 
veel filmpjes.   

Facebook 
Op Facebook groeiden het aantal volgers van 8.893 (februari 2019) naar 10.520 volgers (februari 2021) 
Bij de contentstrategie werd er goed nagedacht over de verschillende doelgroepen die we beoogden 
te bereiken. Zo waren er posts en stories met achtergronden over de flamenco, voor de jonge nieuwe 
volgers. Juist voor de wat doorgewinterde fans waren er verdiepende berichten. Via de 
facebookpagina leerden onze volgers ook de mensen achter de Biënnale kennen. Mijlpalen en andere 
mooie momenten werden met de volgers gedeeld.  

Er is flink geïnvesteerd in betaalde facebookcampagnes uitgezet die nieuwe likes opleverden. 
Advertenties via Facebook en Instagram waren een effectief middel om zeer specifieke doelgroepen 
kennis te laten maken met het aanbod van de Biënnale. Samen met een growthhacker zette de online 
marketeer een budget van € 12.000 voor gerichte social media advertenties. Dat werd onze 
belangrijkste tool voor het werven van publiek (en donaties). Daarbij konden we, los van de primaire 
doelstelling om bezoekers voor de streams te genereren, de volgende marketingdoelstellingen 
overeind houden: 1. Nieuwe lezers van de nieuwsbrief (i.c. ander publiek naast de trouwe 
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afficionados), 2. Verjonging van publiek 3. Het festival meer buiten Nederland onder de aandacht 
brengen.  

Doelgroep benadering. Flamenco Young 

Bij het ontwerpen van de online strategie 2020-2021, een half jaar voorafgaand aan het festival, was 
ons doel primair de verjonging. We probeerden een Flamenco Young campagne uit en selecteerden 
voorstellingen die we speciaal aan een jong en internationaal(-georiënteerd) publiek aanboden ter 
introductie in de wereld van de flamenco. Op het moment dat we lastminute besloten te gaan 
streamen veranderde de focus in: zoveel mogelijk daadwerkelijk bezoek genereren. Dat bleek het 
makkelijkst bij de oudere doelgroep. De internationalisering van ons publiek is gelukt. Eindelijk kregen 
we substantieel voet aan de grond in Spanje, met bijna 3000 kijkers. De rest van ons publiek kwam uit 
50 verschillende landen, van Noorwegen tot Brazilië en van Canada tot Japan.  

FOTO EN VIDEO – promotrailer, registraties 

Zonder het fantastische camerawerk en editing van onze onvermoeibare huisvideograaf sinds 2017 
Félix Vázquez die in Sevilla de dansvoorstellingen filmde en Noah Shaye die in Madrid de jazzconcerten 
filmde en monteerde, het gehele Nederlandse postproductieteam en de enorme inzet, samenwerking 
en chemie van de artiesten waren de streams niet zo succesvol geweest. Meer dan 20.000 bezoekers 
uit 50 landen keken over de twee weekenden naar ons programma en mailden, postten op facebook 
hun dankzeggingen over het programma.  

Voorafgaand aan het festival werden door Vázquez en het postproductieteam promotrailers gemaakt 
die via Facebook 18.642 keer en via Youtube 1.856 keer werd bekeken. De trailer is ingezet op onze 
website, youtube kanaal, social media en via de zalen.  

FB 2021 Online:   
Online programma: https://register.flamencobiennale.nl/welcome/ 
Festival Trailer 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=UgdI5mM_HII 
After Movie 2021: https://www.youtube.com/watch?v=KOMBjb7Xh9M 
Vimeo : https://vimeo.com/484812628 
Rocío Molina la Aceitera, preview: https://vimeo.com/502549918 
/https://vimeo.com/499380211 
Youtubekanaal: https://www.youtube.com/user/FlamencoBiennaleNL 
Picture (and video) Gallery: http://www.flamencobiennale.nl/nl/galerij 
Facebookpagina : https://www.facebook.com/FlamencobiennaleNL/ 
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Terugkijklinks streams: wachtwoord: wordvandaagnogvriend 

Pablo Martín Caminero Trio | El Toque | January 30, 2021 
https://vimeo.com/506518203 

Daniel García Diego Trio | Travesuras |January 31, 2021 
https://vimeo.com/506739705 

Rocío Molina | El Aire Mueve | February 6, 2021 
https://vimeo.com/509176249 

Andrés Marín, Ana Morales & Vanesa Aibar | Impressions from Seville | February 7, 2021 

https://vimeo.com/509432796 

Nieuwsbrieven 
Uit het publieksonderzoek is gebleken dat het grootste gedeelte van het publiek (37%) het nieuws 
over onze activiteiten uit de nieuwsbrief haalt. De nieuwsbrief is geliefd. In 2019 hadden we 4.437 
abonnees. Dit bestand vulden we aan met een nieuw bestand: zij die zich aanmeldden via de 
landingspagina. Daarmee kregen we ruim 7384 nieuwe aanmeldingen, een verdubbeling! Het 
Mailchimp account is hierdoor met 130% gegroeid. Een groot succes. 
Daarmee is zij een belangrijk promo-instrument voor de FB. Nieuwsgierig makende titels en 
aantrekkelijke video’s en foto’s zorgden voor een gemiddeld openingspercentage van 41,4%. De 
Flamenco Biënnale kent verschillende varianten van de nieuwsbrief (een Nederlandse, een 
Internationale (Engels en Spaans) en een workshopgerichte variant). Ze is uiteraard ‘on brand’, 
voorzien van het  campagnebeeld zoals alle andere communicatie.  

Offline campagne 

Affiches met de tekst (A)live & Streaming, hingen via Iamsterdam op de Abri’s, maar uiteindelijk niet 
zoals gepland ook nog verder overal in frames in de stad. We cancelden Centercom en alle overige 
papieren middelen (flyers, stickers etc.). Het was verstandiger om in te zetten op online. Wel hing de 
gevelbanner enkele weken op ons ‘huis’: het Muziekgebouw aan ‘t IJ. En op de narrowcasting van alle 
treinen was ons bewegend beeld te zien. Dit om toch een kleine zichtbaarheid te bewaken en niet 
helemaal offline van de aardbol te verdwijnen. 

Organisatie van Marketing en Communicatie 

TOEKOMST 
Het is de ambitie en grote wens teneinde de ambities in de nieuwe kunstenplanperiode 2021-2024 te 
kunnen uitvoeren, een professionaliseringsslag te maken in de organisatie, opdat er genoeg tijd 
vrijkomt voor directeur en zakelijke leiding om (meer) internationale coproducties en nationale 
samenwerkingsverbanden vorm te geven, het (inter)nationale netwerk verder uit te bouwen, 
waardoor de eigen creaties en coproducties vaker (inter)nationaal kunnen worden uitgevoerd. Dit 
zien wij als noodzaak, gezien de artistieke statuur van het festival in het (internationale)veld: De 
Flamenco Biënnale Nederland heeft zich ontwikkeld als dé artistieke referent in de wereld van de 
flamencofestivals. Met als praktisch verschil dat de Flamenco Biënnale Nederland niet door een 
Spanjaard wordt geprogrammeerd en niet wordt georganiseerd ism met een vaste structuur (theater, 
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gemeente, provincie etc), waar veel van onze collegafestivals van profiteren. Wij wensen onszelf die 
slagkracht toe. 

De terugkerende vraag is: hoe kan de FB haar goede (artistieke) potentieel gebruiken om haar rol als 
voortrekker in het internationale en nationale veld te kunnen blijven spelen en uitbouwen én 
uitdragen? We zien dat sinds de verschijning van ons festival in het veld in 2006, de flamencofestivals 
wereldwijd en in Spanje vernieuwender zijn gaan programmeren en dat zelfs de ‘moederbiënnale’ in 
Sevilla, die ons sinds 2015 nauwlettend in de gaten houdt, een sprong voorwaarts maakte met een 
sub rosa aanstelling van de artistiek adviseur van Israel Galván als curator en vanaf 2021 is de nieuwe 
directeur diens voormalige manager. Nadat men 2015 al een ‘tussen biënnale’, lanceerden naar 
voorbeeld van onze Intermezzo Flamenco serie die we in 2007 startten. We zijn blij dat de tijden 
veranderen en dat we een bron van inspiratie zijn, maar de vraag rijst: hoe blijven we onderscheiden 
en hoe blijven we de trend voor? Hoe verankeren we ons beter internationaal, zodat het ook 
economische vruchten afwerpt? Wij menen dat onze artistieke visie origineel is en dat zich afleest in 
wát en hóe wij programmeren. Hoe blijven we het voortouw nemen nu de internationale scene ons 
als voorbeeld neemt: hoe binden we internationale theaters, collegae en flamencofestivals vruchtbaar 
en duurzaam aan ons festival én onze visie. Hiervoor is een professionalisering en bestendiging van 
de organisatiestructuur nodig die we de komende jaren hopen te realiseren.  

Toekomsttrajecten 

• Artistiek: Het genre bij elke editie meer oprekken naar het hedendaagse en andere muziek- 
en dansvormen en in die ruimte vooral meer samenwerkingen en coproducties aangaan met
bestaande Nederlandse ensembles, festivals, organisaties, dan wel buitenlandse organisaties
of festivals. Hiertoe Europese subsidietraject onderzoeken en leren gebruiken. Dat is een zeer
arbeidsintensief traject, maar met voldoende en goede partners een goed instrument voor
intensivering van Europese samenwerking en afzetgebied van ons festival.

• Internationalisering van de Biënnale: Verder bouwen aan het internationale netwerk voor
export van de (eigen) Biënnale (producties.)  Export van de Biënnale zelf naar Europese steden
(in verkleinde vorm) met een  ‘The best of…’ programma; Ter vergroting van het internationale
netwerk en afzetgebied van onze eigen creaties, ambiëren we na het succes van onze eerste
‘export’ naar Ljubljana, Slovenië, waar in 2020 de tweede editie van ons zusterfestival Bi
Flamenko in het cultuurcomplex Cankarjev Dom plaatsvindt, onze artistieke visie en
producties te brengen naar  Istanbul, Athene, Hamburg/Elbe Philharmonie. Contacten zijn
gelegd dan wel opnieuw aangezwengeld.

• Interdisciplinair de vleugels uitslaan en het context-educatieve programma uitbreiden met
nieuwe samenwerkingspartners en dit met hen verder ontwikkelen, ten behoeve van betere
educatieve jeugdvoorstellingen. Flamenco Young. Hiertoe educatie/context coördinator
aanstellen, die zich daar volledig op kan richten. Aanzwengelen van creaties van
kindervoorstellingen in Nederland.

• Uitbreiding en professionalisering inclusieproject Flamenco Inclusivo, waarbij kwaliteit
voorop staat, en ter verbreding van onze doelgroepen en participatiestrategie. Na het succes
van de eerste editie van dit project, op basis van onze ervaringen en indachtig de
aanbevelingen van onze samenwerkingspartner Wherelant/Purmerend [X3 ‘vermenigvuldig
de productietijd met drie’] beogen we het onderdeel Flamenco mét en zonder beperking uit
te breiden met een sociaal inclusief participatieproject van en voor doven & (slecht)horenden.
Dit in intensieve samenwerking met de belangenorganisaties en gedragen door een goede
marcomstrategie.

• Verdere innovatie van onze pr & marketingstrategie waarin we contact maken met een jong
publiek, millennials en Nederlanders met een niet-autochtone afkomst, waarvoor we voor
iedere groep specifieke samenwerkingen opzetten. We blijven zoeken naar wegen om een
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frisse wind door de campagne te laten gaan, ten behoeve van verjonging door gebrek aan 
mankracht en corona lukte dat niet zoals gehoopt. 

Organisatie 2020 

De Stichting Flamenco Biënnale heeft een Raad van Toezicht plus dagelijks bestuurder. De Voorzitter 
is Marise Voskens. Overige leden van de Raad zijn Harm Ede Botje, Krijn Meerburg (penningmeester) 
Ed Spanjaard en Hans Maarten van den Brink. De laatste twee zullen terugtreden ten behoeve van 
verjonging en diversificatie van de Raad. Dagelijks bestuurder is Ernestina van de Noort. De huidige 
vaste kern van de organisatie bestaat uit algemeen- en artistiek directeur Ernestina van de Noort, 
zakelijk leider Frank van der Weij en hoofd financiën Ellen Bijsterbosch.  

Het uitgebreide inclusie-, context- en workshop programma voor festivaleditie 2021 werd in 2020 
voorbereid door Judith van Hemert en Juliana Martina. Met pijn in ons hart constateerden we in de 
loop van het jaar dat de kansen op werkelijke uitvoering in de periode januari en februari 2021 door 
Corona nihil werden.   

De samenwerking met het Productiecollectief voor productionele uitvoering werd in 2020 met succes 
voortgezet: met name Janneke den Engelsen en Romy Rigter werkten aan de presentaties in 2020. 
Daarnaast is er een team van vrijwilligers, chauffeurs en tijdelijke krachten.  

De technische coördinatie werd in de eerste voorbereidingsperiode uitgevoerd door Frank van der 
Weij, en geleidelijk aan werd Tiedo Wilschut als technisch coördinator ingeschakeld voor de verdere 
uitwerking tot en met de bouw- en voorstellingsdata. 

Het MarComteam in 2020 bestond voor de Intermezzo Serie 2019-2020 uit directeur Ernestina van de 
Noort, Willemieke Frank en Astrid Hendrikx (socials).  
Vanaf de zomer namen we online marketeer Letice Braun aan voor de periode tot en met februari 
2021. Zij werkte met Anna van Praag, die het marcom team versterkte van september 2020 tot en 
met februari 2021 en directeur Ernestina van de Noort de online marcom strategy en facebook 
campagne uit i.s.m. een growth-hacker en een hands-on assistent/publieksmedewerker. 

Partners en ontwikkeling 
Door een toenemend aantal enthousiaste partners dat wil participeren aan het festival, is FBN in de 
laatste twee edities dusdanig gegroeid dat de al langer geambieerde uitbreiding van de organisatie 
noodzakelijk is. Er zijn flinke stappen gezet door het driekoppige kernteam om de organisatie uit te 
bouwen en de continuïteit te waarborgen. Door corona in 2020 werden we opnieuw ‘getackled’ in ons 
proces om marketeers voor langere tijd aan de organisatie te binden.  

Financiële ontwikkeling en fondsenwerving 
Met erkenning van ons artistieke profiel door zowel AFK als FPK weten we ons van 2021 t/m 2024 
opnieuw structureel gesteund. Mede dankzij de honorering van een lange lijst trouwe subsidiënten 
en private fondsen hebben we ook in 2020 een artistiek hoogstaande festivaleditie 2021 kunnen 
plannen, ware het niet dat Corona roet in het eten gooide. Hierdoor waren we genoodzaakt vanaf 
maart alle Intermezzo flamenco-activiteiten op te schorten. Festivaleditie 2019 was dankzij goede 
verkoop en uitgebreide deelname van partners de grootste tot nu toe. Daarnaast werd er meer 
geïnvesteerd in samenwerking op langere termijn, inclusieprojecten en het contextprogramma. De 
totale lasten voor editie 2019 bedroegen ruim € 1 mln. Er werd afgesloten met een klein negatief 
resultaat dat met de algemene reserve werd opgevangen. 2020 is een ‘tussenjaar’ tussen twee 
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festivaledities, en ziet er daardoor financieel heel naders uit dan een festivaljaar. Zoals gebruikelijk 
werden er diverse Flamenco-Intermezzo-Serie-edities gepland, waarvan alleen de serie in februari 
2020 doorgang kon vinden. Financieel contrasteert een ‘tussenjaar’ altijd enorm met de ‘festivaljaren’, 
en door corona en de vele afgelastingen is het verschil nog extremer.  

Met de gemeentelijke fondsen van Rotterdam, Den Haag en Utrecht is een langjarige relatie 
opgebouwd. Voor Fonds 21, SENA, KF Heinfonds en Fentener van Vlissingenfonds geldt hetzelfde. 
Diorapthe kende in 2020 wederom haar bijdrage toe voor de festivaleditie van 2021. Het VSB-fonds 
was altijd een stevige partner, maar verlegt zijn focus nu naar maatschappelijke projecten. Als dit zo 
blijft wordt het steeds moeilijker om de inclusieprojecten te financieren. In 2020 onderzochten we 
een nieuwe samenwerkingsformule met het Fonds Cultuur Participatie en het BankGiroLoterijFonds, 
juist ook om onze ambities op het gebied van Inclusie te verwezenlijken.  

In 2019 werd de investering in ontwikkeling van de organisatie op lange termijn ingezet, en in 2020 
voortgezet. De bijdragen van Spaanse fondsen voor het festival en de Intermezzo-serie leverden tot 
nu toe een aanzienlijk bedrag op: wij durven dit uitzonderlijk te noemen voor een Nederlands festival. 
In 2020 werd dit, onder invloed van Corona, onzekerder.  

Investeringen 
In 2020 zijn veel tijd en middelen geïnvesteerd in samenwerking met artistieke partners zoals Cello 
Biënnale Amsterdam, November Music, Centquatre (104) in Parijs, Niarchos Foundation Athene, 
Flamenco Biënnale Sevilla en diverse artiesten ten bate van nieuwe creaties.  
Research en opzet van het inclusie-programma met de zeer diverse partners in verschillende steden 
vereiste een grote inspanning, evenals de in 2019 gestarte langjarige samenwerking met Theater de 
Meervaart. Ten slotte hebben we ons hard gemaakt voor de samenwerking met buitenlandse partners 
om ons afzetgebied voor eigen creaties en de financiering van coproducties te vergroten, onder meer 
met festival Bi Flamenko in Ljubljana.  

Sponsoring & relatiebeheer 

Het verkrijgen van een grote of kleine sponsordeal komt nog steeds niet van de grond. De FB lijkt een 
op het eerste gezicht een makkelijk te sponsoren festival, maar niets blijkt minder waar. Bedrijven 
zoeken uiteindelijk altijd de mayor events (North Sea Jazz, popfestivals, grote musicals), sport of 
sociaal geëngageerde projecten. We vallen tot dusver tussen wal en schip. Een sponsorwerver is niet 
geïnteresseerd in geschraap met sponsoring in natura, zoals we dat van de afgelopen jaren kennen.  
Het Spaanse Verkeersbureau Turespaña is inmiddels bereid gevonden vanaf 2021 te sponsoren, op 
basis van publiekscijfers. 

Met het LloydHotel Amsterdam, ons festivalhotel, werd de traditioneel goede relatie en een 
sponsordeal gehandhaafd, ondanks het feit dat het hotel een nieuwe eigenaar heeft en commerciëler 
is geworden. In 2020 maakte Corona voor hen ook alles moeilijker.     

De samenwerking met Instituto Cervantes werd dit jaar gecontinueerd.  Het Spaanse cultuurinstituut 
heeft contact met meer dan 100.000 studenten per jaar, wat pr-matig ook een goede werking heeft.  

De actie Word Vriend van de Flamenco Biënnale! kwam tijdens de lustrumeditie van 2015 goed op 
gang. De aanwas aan vrienden bleef in 2020 echter heel bescheiden, omdat we maar zo weinig konden 
doen. In 2021 maakten we echter een enorme uitbreiding mee, tijdens de campagne voor ons online 
festival 2021. Daarover in het volgende jaarverslag meer details.  
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Professionalisering van het (internationale)relatiebeheer, vrienden- en begunstigersbeheer en 
sponsorwerving dat recht doet aan ons festival is nodig. Wij beraadden ons op een grotere investering 
voor uitvoering/personeelskosten en namen een steviger post hiervoor op in onze begrotingen voor 
2021-2024. 
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Bezoekcijfers & bezettingspercentages 2020

De Flamenco Intermezzo concerten in februari waren de enige uitvoeringen die in 2020 doorgang 
konden vinden.  

De gemiddelde zaalbezetting van voorstellingen en concerten tijdens de laatste editie van het 
festival 2019 bedroeg 79%. De publiekscijfers en zaalbezetting per stad in 2020: 

• Amsterdam    499  Bezettingspercentage:  100% 
• Rotterdam    290 100% 
• Antwerpen    694 100% 
• Ljubljana    554 100% 

Groot totaal bezoekers 2020: 2.037 

Belangrijkste afgelastingen 

Compañia Eva Yerbabuena:  Cuentos de Azúcar Tournee 

13 maart: Stadsschouwburg Utrecht (Nederlandse première, vooraf volledig uitverkocht) 

15 maart: Zuiderstrandtheater Den Haag (vooraf bijna uitverkocht) 

17 maart: Theater aan het Vrijthof Maastricht 

14 maart: Cante Jondo concert Bimhuis Amsterdam met Alfredo Tejado vocalen  

& Patricinio Hijo gitaar 

Daniel García Diego Trio: concerten in Bimhuis en LantarenVenster 

Pablo Martín Caminero Trio: concerten in Bimhuis en LantarenVenster 

Ana Morales: presentatie resultaat residency in Amsterdam: ‘On The Tightrope’ 
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Huisvesting 

Het eenvoudige kantoor is gevestigd op de Kempenaerstraat 11-B in Amsterdam-West, in een gebouw 
waar diverse culturele ondernemers gevestigd zijn. Vele medewerkers werken ook deels vanuit eigen 
woonruimte of kantoor, en in de festivalperiode wordt steeds een ruimer onderkomen ad hoc 
ingericht, in 2019 in hetzelfde gebouw. In 2020 is er op overheidsaanwijzingen vooral vanuit huis en 
online gewerkt.  

Code Cultural Governance 

Het CCC-reglement van FBN dateert van november 2014. Er werd een huishoudelijk 
reglement vastgesteld en de normen met betrekking tot Cultural Governance zijn 
geoperationaliseerd. De stichting hanteert sinds jaar en dag de code op alle belangrijke punten, en 
blijft hierover in gesprek (leg uit en pas toe) met het volledige team, de partners en alle overige 
betrokkenen.  

Er zijn minstens 2 Raad van Toezicht-vergaderingen per jaar. Er vinden meer 
vergaderingen plaats telkens wanneer bestuurder en RvT zulks nodig achten. De RvT 
werkt onbezoldigd. Bestuurder en dagelijkse leiding analyseren regelmatig de risico’s 
die zich voordoen en nemen maatregelen om deze zo klein mogelijk te houden. Er is 
een meerjarige relatie met de boekhouder en de accountant. 

Werkgeverschap en opdrachtgeverschap van de organisatie ten aanzien van de uitvoerenden 

De bestuurder/artistiek en algemeen directeur werkt fulltime op factuurbasis. 

De zakelijk leider werkt gemiddeld 24 uur per week op factuurbasis. Hij wordt door bestuurder/ 
artistiek en algemeen directeur ingeschakeld daar waar zij dit nodig acht. Hij houdt zich tevens bezig 
met de technische coördinatie, en de productionele en technische coördinatie van de online 
streaming activiteiten.  

Het hoofd financiën werkt 8 uur per week op factuurbasis. 

Overige uitvoerenden worden per uitvoeringsperiode of project ingehuurd tegen marktconforme 
honoraria, soms in loondienst maar meestal op factuurbasis. 

Wet Normering Topinkomens 

Met betrekking tot de WNT is er binnen de organisatie geen noodzakelijke correctie van toepassing: 
geen van de medewerkers verdient meer dan de Balkenende-norm. 

Fair Practice Code en inzet steunpakket Covid-19 van de Rijksoverheid 

De Stichting Flamenco Biënnale onderschrijft de vijf kernwaarden van de Fair Practice Code, 
solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. In 2020 was het onze prioriteit 
om ons netwerk aan freelancers die deelnamen aan of deel zouden nemen aan onze projecten, 
financieel te ondersteunen. 

In juni 2020 heeft minister Van Engelshoven een steunpakket gepresenteerd voor de cultuursector 
om het acuut wegvallen van de publieksinkomsten door de lockdown te compenseren. Bij de 
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aankondiging van het steunpakket heeft de minister aangegeven dat ze verwacht dat de 
steunmiddelen waar mogelijk ingezet worden om zzp’ers te compenseren voor geannuleerde 
opdrachten en om nieuwe opdrachten te geven aan makers en uitvoerenden, zodat de sector 
draaiende blijft. Helaas kon er afgelopen jaar slechts beperkt live gespeeld worden, omdat de podia 
maar zeer beperkt open waren. Desondanks hebben wij allerlei nieuwe initiatieven ontplooid om 
publiek te bereiken en nieuw aanbod te ontwikkelen en dus ook werkgelegenheid te creëren in de 
sector. Daarnaast zijn er vele zzp’ers aangetrokken uit het filmvak, t.b.v. de online projecten die we 
vanaf begin 2021 realiseerden. In bijna alle gevallen hebben we zzp’ers doorbetaald voor geplande 
projecten die vanwege Covid geen doorgang konden vinden.  

Code Culturele Diversiteit 

Stichting Flamenco Biënnale is een organisatie die culturele uitingen presenteert met een oorsprong 
in Spanje en de Oriënt, de Maghreb, India, en andere ‘flamencoherkomstregio’s,’ uitgevoerd door 
Spaanse, Iraanse, Irakese, Marokkaanse Turkse, Indiase, Hindoestaanse musici of artiesten met een 
multiculturele achtergrond. Er wordt samengewerkt met musici en kunstenaars uit diverse culturen 
en nationaliteiten, voor de muzikale (flamenco)dialogen die we brengen en die een essentiële pijler 
vormen in ons artistieke profiel. Culturele diversiteit is sinds onze oprichting in ons artistieke DNA 
verankerd en maakt op organische wijze deel uit van onze festivalidentiteit.    
Communicatieprocessen binnen de organisatie zijn potentieel toegankelijk voor alle deelnemers van 
alle nationaliteiten. 
Ook binnen de organisatie is culturele diversiteit vanzelfsprekend. Samenwerking met Nederlanders 
van Turkse, Marokkaanse of Surinaamse komaf is evenzo vanzelfsprekend. Er wordt bijvoorbeeld 
samengewerkt met Zafer Yurdakul, programmeur van Podium Mozaïek en met Yassine Boussaid, 
directeur van De Meervaart is er een continu gesprek over samenwerking. Wij signaleren onder het 
publiek niet altijd personen die zich overduidelijk profileren als Marokkaan, Turk of Surinamer, maar 
we stemmen onze marketing uitgekiend op dit beoogde publiek af. Ondanks de nichemarketing is het 
niet altijd makkelijk om bij een Perzische-Flamencodialoog, of een Spaanse-Hindoestaanse 
dansproductie de doelgroepen uit de andere culturen te bereiken, maar onze marcommiddelen 
worden zeer beslist op deze doelgroepen afgestemd en ingezet. Verder is er een keur aan 
verschillende nationaliteiten die naar de voorstellingen en concerten komen. 

Visie & missie diversiteit en inclusie 
Volgens FBN gaat diversiteit over het collectief en de verschillen tussen de mensen daarbinnen. Inclusie 
gaat over het individu; hoe dat de ruimte krijgt om zich welkom te voelen en bij te dragen. Diversiteit 
en inclusie vormen twee kernwaarden binnen de flamenco: het genre is een smeltkroes van invloeden 
uit totaal uiteenlopende culturen; participatie - het delen van het ritme - vormt er de kern van. Voor 
FBN is het naleven en bevorderen van die twee waarden een tweede natuur - vanaf de oprichting in 
2006. Enerzijds focussen we zoals gezegd op de dialoog tussen flamenco en de muzikale invloeden uit 
Indië, de Maghreb, Turkije, Iran, Afrika, en Zuid-Amerika, die het genre hebben ‘gevoed’ tot wat ze nu 
is. We profileren ons nadrukkelijk als culturele cross road, een ontmoetingsplek van invloeden én 
mensen en als vrijplaats waar die diversiteit anno 2021 verder kan groeien. 
Anderzijds zorgen we voor een open, veilige festivalsfeer, waarin iedereen - zowel in context- als 
hoofdprogrammering - bijdraagt, meedoet, opgaat. De gemeenschappelijke beleving essentieel voor 
flamenco wordt vooral in de rand- en educatieonderdelen die het festival omlijsten, vormgegeven. Het 
kan echter altijd beter, en het is nooit klaar: we willen onze diversiteit op alle gebieden doen toenemen 
en onze organisatie en activiteiten inclusiever maken met diverse samenwerkingspartners. Daarvoor 
zetten we ons in. 
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Voor FBN draait het om twee zaken: de universele waarde van ritme en beweging, en de rijke muzikale 
tradities die in de flamenco culmineerden.  Uit die prachtige smeltkroes volgen onze werkvelden. We zijn 
er voor iedereen die aansluiting kan vinden op ritme en beweging, maar daartoe niet altijd de kans krijgt: 
mensen met een (verstandelijke of lichamelijke) beperking en (geïsoleerde) ouderen. Onderzoek toont 
dat zij buitenproportioneel veel baat hebben bij actieve en passieve participatie. 
Daarnaast ontwikkelen we programma’s waarin de etnische diversiteit in de stad gekoppeld wordt aan 
de culturele diversiteit die de flamenco representeert. We gaan in nieuwe producties en 
contextprogramma’s expliciet in op het intermenselijke, wat culturen bindt. We haken in op de Black 
Awareness in Spanje, de (her)ontdekking van Afrikaanse ritmes in flamenco. 
Op het gebied van culturele diversiteit deden we veel ervaring op en hebben we veel partners. Onze 
inclusie op het gebied van leeftijd en (mate van) beperking staat nog in de kinderschoenen, maar we 
hebben een goed beeld van de volgende stappen. 

Om met de Code Diversiteit en Inclusie te spreken: we zijn klaar voor stap 4 & 5. Dat wil zeggen: onze 
visie op diversiteit en inclusie moet structureel worden geïntegreerd in ons beleid, organisatie en  
activiteiten, en we moeten erop gaan monitoren. Wat we gezaaid hebben, ontwikkelen we door, 
voortdurend luisterend naar de samenwerkingspartners met hun expertise en doelgroepen. Dat is 
intern. 
Extern willen we meer naar buiten treden met onze visie: zoals we de stereotypen over flamenco 
hebben ontkracht, willen we bij ons publiek graag bewustzijn creëren over unconscious bias. Daarbij 
willen we een kwalitatief hoogstaande programmering kunnen blijven garanderen: als publieksfestival 
met betekenis is en blijft dat prioriteit nummer één. De ervaring leert dat inclusieprojecten (zoals 
Flamenco Inclusivo, met mensen met een verstandelijke beperking) tot op heden een grote aanslag op 
budget, tijd, personeel vormen; assets die anders ten goede komen aan de kwaliteit. Wellicht gaat dat 
beter met het verstrijken van de tijd.  
Voor FBN is het behoud van de artistieke voorloperpositie cruciaal. Onze inclusieve programmering 
draagt daaraan bij, maar vormt in sommige opzichten ook een aanvulling op de bestaande activiteiten; 
daar moeten dan ook voldoende middelen tegenover staan. Een andere uitdaging betreft het personeel: 
hoe krijgen we een diverser en inclusiever team. 

Reflectie op Covid-jaar 2020 

We kijken terug op een artistiek hoogstaande, geslaagde en bejubelde serie Flamenco Intermezzo 
concerten in februari 2020. Met gemengde gevoelens over alle afgelastingen, kill your darlings, en een 
beetje moe van al die maanden van improvisatie ter ontwikkeling van verschillende scenario’s, 
festivalversies. Maar ook met trots en optimisme over de mogelijkheden die de crisis ons bood om 
een hoogwaardig artistiek en technisch online programma te verwezenlijken. Covid bood ook kansen. 
Begin 2021 resulteerde dat in onze VIII Flamenco Biënnale 2021| Part 1 (A)Live & Streaming. De 
online editie, die we vanuit Madrid en Sevilla realiseerden en bezocht werd door meer dan 20.000 
bezoekers uit meer dan 50 landen. Alle details daarvan in het jaarverslag van 2021.  

We zijn minister Van Engelshoven dankbaar voor het vrijmaken van het steunpakket, en danken alle 
bij de Taskforce betrokken organisaties voor alles wat zijn voor de sector hebben gedaan. Wij zijn 
eveneens veel dank verschuldigd aan het Fonds Podiumkunsten, het Amsterdams Fonds voor de 
Kunsten, Fonds 21 en alle fondsen en instellingen die ons flexibel ondersteunen voor de over 2021 en 
2022 verspreide achtste festivaleditie. Wij zijn erg dankbaar voor de steun en saamhorigheid die we 
ontvingen en ervoeren van en met onze partners.  
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Tot slot : Flamenco Biënnale Nederland & de toekomst 

Op moment van schrijven van dit verslag gloort er hoop: de vaccinatiecampagne is in volle gang, 
versoepelingen worden versneld uitgevoerd. Er mag steeds meer. Hopelijk – Ojalá – het Spaans is 
afgeleid van het Arabische Inshallah – kunnen we onze artiesten voor volle zalen laten optreden en 
het publiek in grote getalen laten ontroeren, of in de intimiteit van een kleine zaal dicht op de artiest 
een individuele loutering ondergaan. We durven nog niet te hopen op een 100 procent zaalbezetting 
in november: de ervaring leert: beter een slag om de arm houden (2021 blijft om back-up scenario’s 
vragen), rekening houden met pandemie-obstakels en mogelijke tegenslagen. Maar we concentreren 
ons vooral op de mogelijkheden! 

26 juni 2021, 

Ernestina van de Noort 

bestuurder, algemeen- en artistiek directeur 
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	02.FlamencoBiënnaleJaarrekening2020ModelFPK
	01. FBN FPK jaarrekening 2020 FBN 2020 jaarrekening FPK
	02. FBN FPK jaarrekening 2020 FBN 2020 jaarrekening FPK
	03. FBN FPK jaarrekening 2020 FBN 2020 jaarrekening FPK
	04. FBN FPK jaarrekening 2020 FBN 2020 jaarrekening FPK
	05. FBN FPK jaarrekening 2020 FBN 2020 jaarrekening FPK
	06. FBN FPK jaarrekening 2020 FBN 2020 jaarrekening FPK
	07. FBN FPK jaarrekening 2020 FBN 2020 jaarrekening FPK
	08. FBN FPK jaarrekening 2020 FBN 2020 jaarrekening FPK

	03. FBN 2020 Model I-IIF-IIIF
	04. FB Model IV F speellijst voorstellingen 2020



